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ORGANIZAÇÃO
| COMISSÃO DE HONRA

| COMISSÃO CIENTÍFICA

Presidente da República
Presidente da Assembleia da República
Primeiro-Ministro
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ministra da Saúde
Ministro do Ambiente e da Ação Climática
Ministro das Infraestruturas e da Habitação
Ministra da Agricultura
Presidente da Câmara Municipal de Loulé
Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses
Bastonário da Ordem dos Engenheiros
Bastonário da Ordem dos Economistas
Reitor da Universidade do Algarve
Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
Presidente do Instituto Português da Qualidade
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Presidente da Região de Turismo do Algarve
Presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos
Presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental
Presidente da Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente

Manuela Moreira da Silva (Presidente)
Abel Luís
António Mamede
Elza Ferraz
Hilário Ribeiro
Inês Matos
José Manuel Costa
José Peças
Lídia Lopes
Marina Sequeira
Miguel Carrinho
Paulo Nico
Pedro Béraud
Silvana Vitorino
Teresa Fernandes

| COMISSÃO ORGANIZADORA

CONSELHO DIRETIVO
Presidente: Rui Godinho
Vice-Presidente: Frederico Fernandes
Vice-Presidente: Joana Felício
Vice-Presidente: J. Henrique Salgado Zenha
Vice-Presidente: Nuno Campilho
Vice-Presidente: Rui Marreiros
Vice-Presidente: Susana Ferreira

José Moura de Campos (Presidente)
António Eusébio
David Cabanas
Joana Frada
João Álvaro
José Peças
Miguel Salvado
Nuno Medeiros
Paula Malheiro
Paulo Godinho
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Rui Marreiros
Soraia Almeida
Ana Antão (Secretária Técnica)
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| ÓRGÃOS SOCIAIS DA APDA
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Francisco Silvestre de Oliveira
Secretário: Francisco Marques
Secretário: Gertrudes Rodrigues

CONSELHO FISCAL
Presidente: Carlos Pinto de Sá
Secretário: Carlos Silva
Secretário: Jorge Nemésio
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SESSÕES E PALESTRAS

GRANDE DEBATE

| SESSÃO DE ABERTURA

| DIFICULDADES NA GESTÃO DA ÁGUA E A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA:
MUDANÇAS NECESSÁRIAS

A Sessão de Abertura do ENEG 2021 terá lugar no dia 23 de novembro (3ª feira),
às 10h00, na Sala Fénix do Centro de Congressos do Algarve, com a presença
confirmada de:
• João Pedro Matos Fernandes (Ministro do Ambiente e da Ação Climática)
• Vítor Aleixo (Presidente da Câmara Municipal de Loulé)
• Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da APDA)
• José Moura de Campos (Presidente da Comissão Organizadora do ENEG)
Será proferida palestra pelo Presidente do Conselho Mundial da Água, Loïc Fauchon.

| SESSÃO DE ENCERRAMENTO
A Sessão de Encerramento do ENEG 2021 terá lugar no dia 25 de novembro
(5ª feira), às 17h30, na Sala Fénix do Centro de Congressos do Algarve, com a
presença confirmada de:
• Inês dos Santos Costa (Secretária de Estado do Ambiente)
• Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da APDA)
• José Moura de Campos (Presidente da Comissão Organizadora do ENEG)
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Numa altura em que na gestão da água subsistem, apesar de todos os esforços,
vários constrangimentos e dificuldades vindos do passado, no momento em que
aumenta a pressão decorrente da emergência climática e são introduzidos novos
desafios marcados pela situação pandémica que vivemos, este é o debate que se
impõe. O debate sobre as mudanças necessárias, envolvendo os principais atores
do setor, é absolutamente central para traçar um roteiro que traga melhores
soluções para problemas antigos e aponte novos caminhos para problemas
que ainda não são verdadeiramente conhecidos em toda a sua dimensão.
Moderadora: Fernanda Freitas, Jornalista
Oradores: Afonso do Ó, Consultor, ANP|WWF Portugal
António Costa e Silva, Presidente, Comissão Nacional de
Acompanhamento do PRR
Eduardo Marques, Presidente, AEPSA
Filipe Duarte Santos, Presidente, CNADS
José Furtado, Presidente, Águas de Portugal
Manuela Moreira da Silva, Investigadora, CIMA - Universidade do Algarve
Miguel Freitas, Professor, Universidade do Algarve
Nuno Lacasta, Presidente, Agência Portuguesa do Ambiente
Rui Godinho, Presidente, APDA
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MESAS REDONDAS
| O VALOR DA ÁGUA ENQUANTO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
Esta é, cada vez mais, uma questão central para o setor da água. A falta de
reconhecimento dos serviços prestados pelas Entidades Gestoras não contribui
para a perceção do valor do serviço prestado. Sem mudar o paradigma não
será possível que os consumidores percecionem a importância destes serviços
na sua qualidade de vida e no seu contributo para a preservação do meio
ambiente. O que podemos fazer para que este valor seja percecionado? Como
devemos comunicar de forma mais eficaz, para dentro e para fora?
Moderador: A designar
Oradores: António Cunha, CEO, Aquapor
Eduardo Cardadeiro, Professor, Universidade Autónoma de Lisboa
Mário Raposo, Diretor Criativo, NOWA
Rui Santos, Presidente, Câmara Municipal de Vila Real/ ANMP

| CIRCULARIDADE, DESCARBONIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
COMO INSTRUMENTOS PARA A CRIAÇÃO DE VALOR
A construção de serviços de água circulares, sustentáveis e neutros em carbono
traz um conjunto de desafios, mas também muitas oportunidades de negócio.
A economia circular apresenta-se como um modelo económico regenerador
e restaurador rumo ao desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que
concerne à transformação das ETAR em fábricas de recursos com a recuperação
e valorização de subprodutos com valor comercial (água, energia, lamas e
outros). Aproveitar essas oportunidades é essencial para a criação de valor nas
entidades gestoras.
Moderador: A designar
Oradores: Alexandra Serra, Presidente, Águas do Tejo Atlântico
António Pina, Presidente, AMAL
José Pimenta Machado, Vice-Presidente, Agência Portuguesa do
Ambiente

| PERDAS DE ÁGUA - MODELOS E METODOLOGIAS PARA
RESULTADOS DE EXCELÊNCIA
Mobilizar todas as entidades gestoras para a necessidade de melhoria da
eficiência hídrica dos sistemas de abastecimento de água é o mote desta mesa
redonda. Serão abordados os fatores críticos para o desenho e implementação
de uma estratégia bem-sucedida de redução e controlo de perdas de água,
bem como partilhadas experiências e metodologias de referência no setor.
Moderador: Andrew Donnelly, Coordenador do Departamento de Gestão de
Perdas e Afluências Indevidas, EPAL
Oradores: Claus Homann, Chief Operating Officer and Chief of Strategic
Development, Aarhus Water
Eduardo Medina Barbot, Administrador, Indaqua
Henrik Dissing, Program Manager, Business and Innovation, Danish
Environmental Protection Agency
Nuno Campilho, Diretor-Geral, Águas do Baixo Mondego e Gândara
Vítor Aleixo, Presidente, Câmara Municipal de Loulé

| SATISFAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
A digitalização impulsionada pela COVID-19 veio acelerar a alteração de
paradigma na relação com o cliente. Neste contexto, e perante uma sociedade
mais informada e exigente, é imprescindível que as entidades gestoras coloquem
o cliente no centro da sua estratégia, proporcionando-lhe experiências agradáveis
em todas as interações. As boas práticas de otimização da experiência do cliente
vão estar em destaque nesta mesa redonda com a participação de oradores de
dentro e de fora do setor.
Moderador: Luís Branco, Consultor de Marketing Digital, WSI
Oradores: Artur Costa, Diretor de Operações e Serviços de Cliente, Altice
José Peças, Coordenador Comercial das Concessões, Aquapor-AGS/
CEGC-APDA
Pedro Fernandes, Diretor de Gestão de Clientes, SU Eletricidade
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MESAS REDONDAS
| GESTÃO E VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS: DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
A gestão estratégica de pessoas é atualmente um dos maiores desafios das
entidades gestoras, sejam elas públicas ou privadas. Para fazer face às novas
exigências, impõe-se a adoção de iniciativas que ajudem a valorizar e potenciar
os colaboradores. Capacitação, motivação, envolvimento, desenvolvimento
e reconhecimento assumem-se como fatores críticos de sucesso e, como tal,
serão o foco desta mesa redonda.
Moderador: Maurício Korbivcher, CEO, Great Place to Work Portugal
Oradores: Carlos Vieira, Diretor-Delegado, SMAS de Sintra
Fernando Neves de Almeida, Partner, Boyden Portugal
Rui Mendes da Costa, Diretor de Recursos Humanos, Águas de Portugal

| A MÁQUINA DO TEMPO - VISÃO DO SETOR EM 2050
Vamos entrar na máquina do tempo e proporcionar uma viagem aos serviços
de água em 2050. Uma visão de um setor mais sustentável e do caminho para lá
chegar e dos desafios a vencer. Um caminho moldado pelos desenvolvimentos
tecnológicos, que exige alterações fundamentais ao nível das estruturas de
gestão e governação, dos modelos de negócio e de operação e dos métodos
de organização do trabalho como resposta à evolução dos valores sociais e
culturais dos cidadãos e consumidores.

| PENSAARP 2030 - ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?
O PENSAARP 2030 dá sequência a quatro ciclos estratégicos após o início da
grande reforma do setor da água. Como podem ser ultrapassados os problemas
crónicos do setor? Quais são os investimentos prioritários e as fontes de
financiamento disponíveis? Que modelos de governança e de estruturação devem
ser privilegiados? Quais os fatores críticos para a circularidade, descarbonização,
digitalização e inovação do setor? Como devem ser suportados os custos da
gestão das águas pluviais? São estes os motes para a mesa redonda que se
propõe discutir a visão, os objetivos e as metas definidas no novo plano estratégico.
Moderador: Sérgio Hora Lopes, Coordenador do Conselho Consultivo, APDA
Oradores: Francisco Narciso, Presidente, Águas Públicas do Alentejo
J. Henrique Salgado Zenha, Vice-Presidente, APDA
Jaime Melo Baptista, Coordenador, Grupo de Trabalho do PENSAARP
2030
Miguel Lemos, Presidente, Águas de Gaia
Pedro Perdigão, CEO, Indaqua
Vera Eiró, Presidente, ERSAR

Moderador: Frederico Barros Lopes, Comissão Especializada de Inovação, APDA
Oradores: Ana Casaca, Global Head of Innovation, Galp
Bruno Horta Soares, Leading Executive Advisor, IDC Portugal
Pedro Fontes, Diretor de Inovação e Desenvolvimento, EPAL
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COMUNICAÇÕES
TEMA 1 - Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas
Moderadores: Marisa Viriato (APDA/ Águas do Algarve), Rita Cunha
(APDA/ Águas e Energia do Porto), Rodrigo Duarte (APDA/ Águas de
Cascais), Silvana Vitorino (APDA/ SMAS de Almada) e Teresa Mariano
(APDA/ SMAS de Leiria)

TEMA 2 - Economia Circular e Criação de Valor
Moderadores: Ana Santos (APDA/ Águas de Coimbra) e Elza Ferraz
(APDA/ Águas e Energia do Porto)

TEMA 3 - Transição Digital e Cibersegurança
Moderadores: Gil Afonso (APDA/ Águas do Norte) e José Manuel Costa
(APDA/ Águas do Alto Minho)

Tema 4 - Satisfação e Experiência do Cliente
Moderadores: Joana Frada (APDA/ Indaqua) e José Peças (APDA/
Aquapor)

Tema 5 - Inovação
Moderadores: Cândida Marreiros (APDA/ SIMAS de Oeiras e Amadora),
Ivo Silvestre (APDA/ Infraquinta) e Nuno Campilho (APDA/ Águas do
Baixo Mondego e Gândara)

Tema 8 - Gestão de Ativos
Moderadores: Ana Soares (APDA/ ESRI), António Mamede (APDA/
Indaqua) e Luís Nicolau (APDA/ Águas do Norte)

Tema 9 - Economia, Legislação e Regulação
Moderadores: Jorge Nemésio (APDA/ SMAS de Ponta Delgada) e Lídia
Lopes (APDA/ SMAS de Sintra)

Tema 10 - Gestão do Cliente na Ótica Comercial
Moderadores: Joana Frada (APDA/ Indaqua) e José Peças (APDA/
Aquapor)

Tema 11 - Gestão das Organizações e do Capital Humano
Moderadores: David Cabanas (APDA/ Município do Barreiro), Inês
Matos (APDA/ Águas do Ribatejo), Marina Sequeira (APDA/ EPAL) e
Nuno Medeiros (APDA/ EPAL)

Tema 12 - Comunicação do Valor da Água
Moderadores: Daniel Queiroz (APDA/ SMAS de Almada), Teresa
Alvarez (APDA/ SIMAS de Oeiras e Amadora) e Teresa Fernandes
(APDA/ Águas do Algarve)

Tema 6 - Abastecimento de Água
Moderadores: Abel Luís (APDA/ EPAL), Hilário Ribeiro (APDA/ Itron),
Margarida Pinhão (APDA/ Tecnilab) e Paulo Nico (APDA/ SMAS de
Almada)

Tema 7 - Águas Residuais e Pluviais
Moderadores: Alexandra Sousa (APDA/ SMAS de Almada), Pedro
Béraud (APDA/ AdP Internacional), Sónia Pinto (APDA/ Águas de
Santarém) e Vânia Jesus (APDA/ Xylem)
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VISITAS
Na manhã do dia 26 de novembro de 2021 realizar-se-ão seis visitas,
nomeadamente:

1 - BARRAGEM DE ODELOUCA
A albufeira da Barragem de Odelouca tem como objetivo o fornecimento de água
para abastecimento público à Região do Algarve, com elevados padrões de
qualidade e garantia. É a principal origem de água do Algarve, em articulação com
um conjunto de outras origens de água superficiais e subterrâneas, permitindo à
Águas do Algarve efetuar uma gestão integrada dos recursos hídricos.
Além do corpo da barragem propriamente dito, o Empreendimento Hidráulico de
Odelouca inclui também o Túnel Odelouca-Funcho e uma estrutura de regulação
de caudais, assim como um conjunto de órgãos de segurança e de exploração,
dos quais se destacam o descarregador de superfície, as descargas de fundo e
de caudal ecológico e as duas estruturas de tomada de água.
A água armazenada na albufeira é encaminhada pelos 8 km do Túnel OdeloucaFuncho, até ao adutor Funcho - Alcantarilha, 200 m a jusante da Barragem do
Funcho, seguindo neste adutor por mais 12 km, até à Estação de Tratamento de
Água de Alcantarilha, onde é submetida a um processo de tratamento adequado,
para que possa depois ser distribuída, em alta, aos municípios do Algarve.
O investimento da Águas do Algarve no Empreendimento Hidráulico de
Odelouca foi da ordem dos 80 milhões de euros, dos quais 15% foram dedicados
à componente ambiental e de valorização do património.

16 | ENEG 2021_

2 - ETA DE ALCANTARILHA
A ETA de Alcantarilha trata água superficial proveniente da albufeira de Odelouca
(desde 2012) e água subterrânea proveniente das captações de Vale da Vila
e de Benaciate. A adução de água superficial à ETA de Alcantarilha efetua-se
graviticamente, através de uma conduta com 2,5 m de diâmetro e cerca de 12 km
de extensão desde o Túnel de Odelouca.
Esta ETA situa-se a cerca de 10 km de Silves e a 12 km do Túnel Odelouca, junto
à localidade de Alcantarilha - Gare. A sua construção iniciou-se em outubro de
1998 e concluiu-se no final de 1999.
A sua capacidade máxima de produção é de 259 000 m3/dia, correspondente
a um caudal de 3 m3/s e equivalente a uma população de 620 000 habitantes,
prevista para o ano de 2025. Devido ao carácter flutuante da população a
servir, a ETA é constituída por três linhas de tratamento em paralelo, por forma
a responder às necessidades de abastecimento de água, tanto em época alta
como em época baixa.
A água tratada nesta ETA destina-se à distribuição em alta aos concelhos de
Albufeira, Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Loulé (Oeste e Norte), Silves
e Vila do Bispo, podendo, se necessário, através da Estação Elevatória Reversível,
abastecer também os municípios de Faro, Olhão e Tavira.
O esquema geral de tratamento foi concebido para dar resposta a situações
adversas, no que respeita às variações da qualidade da água captada na origem,
de forma a garantir a qualidade e segurança necessária da água destinada ao
consumo humano.
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VISITAS
3 - ETAR DA COMPANHEIRA
A nova ETAR da Companheira está dimensionada para tratar um caudal de
32 061 m3/dia em período de época alta e tempo húmido, correspondente a uma
população equivalente a 140 092 habitantes, estimada para o ano horizonte de 2037.
Com a implementação do projeto na sua globalidade, para além do objetivo
do desenvolvimento da região, houve um propósito de melhorar a qualidade
da água na Ribeira de Boina e, consequentemente, no Estuário do Rio Arade. Por
outro lado, a requalificação ambiental permite aumentar a sustentabilidade do
espaço, quer a nível da fauna quer a nível da flora, num equilíbrio entre a criação
de habitats na comunidade faunística, com o intuito de atenuar o impacte
visual que a estrutura da ETAR pode causar na paisagem envolvente, através
da recuperação paisagística de toda a área de intervenção, enquadrando esta
nova unidade na paisagem existente.
O terreno apresenta uma área de intervenção aproximadamente de 38 000 m2,
para a implantação necessária da estrutura da ETAR, incluindo edifícios,
equipamentos, arruamentos e áreas verdes de integração e enquadramento.
O efluente tratado é descarregado na Ribeira de Boina, afluente do rio Arade, em
zona já integrada no estuário do Rio Arade. Na área de influência da descarga
do efluente final da ETAR identificaram-se como principais usos do meio hídrico
recetor o predomínio de duas atividades, designadamente, a atividade balnear
e a atividade conquícola. A qualidade do efluente tratado teve em conta as
características do meio recetor, em particular a eventual existência de meios
hídricos sensíveis, aos quais podem estar associadas utilizações de água
exigentes, que impliquem requisitos de qualidade específicos. Assim, foi adotado
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um nível de tratamento superior ao secundário, com a inclusão da desinfeção
para a totalidade do efluente.
Cortesia:

4 - GEOPARQUE ALGARVENSIS
O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial
da UNESCO é uma área territorial com limites bem definidos que, possuindo
um património geológico de grande relevo a nível nacional e internacional, alia
uma estratégia de geoconservação, e um conjunto de políticas de educação e
sensibilização ambiental, à promoção de um desenvolvimento socioeconómico
sustentável baseado em atividades de geoturismo que envolvem as comunidades
locais, contribuindo para a valorização e promoção dos produtos locais.
Oficializado em 2019 como aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO junto da
Comissão Nacional da UNESCO, é membro observador no Fórum Português de
Geoparques, tendo iniciado de imediato um trabalho de sensibilização junto das
populações locais sobre o conceito de Geoparque em todo o seu território, e
estando a preparar o dossier de formalização da respetiva candidatura à rede
Mundial de Geoparques da UNESCO.
O aspirante Geoparque Algarvensis é um território identitário, inspirador,
transformador, de pertença, que convida a visitar, fixar e investir, de forma consciente
e em harmonia com os valores naturais e culturais presentes. É, em suma, uma
maneira feliz de estar e de viver o território, legando-o às gerações vindouras!
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VISITAS
5 - MINA DE SAL-GEMA

6 - PARQUE NATURAL DA RIA FORMOSA

A Mina de Sal-Gema é a única das minas subterrâneas ativas, em Portugal, que
é visitável, embora lavrando a 230 m de profundidade, i.e., a 30 m abaixo do nível
médio das águas do mar.

O Parque Natural da Ria Formosa é a maior e mais importante zona húmida
do Algarve, situando-se entre o Ancão (Concelho de Loulé) e a Manta Rota
(Concelho de Vila Real de Santo António). Estendendo-se ao longo de 60 km
de costa, ocupa uma área de 18 400 ha, dos quais 893 pertencem ao Concelho
de Loulé. A maior parte desta área protegida corresponde ao sistema lagunar
da Ria Formosa, um cordão de ilhas e penínsulas arenosas que se estendem
paralelamente à costa, protegendo, assim, uma laguna onde se desenvolve um
labirinto de sapais, canais, zonas de vasa e ilhotas.

A exploração dos sais de cloreto de sódio iniciou-se na segunda metade do Século
XX, sendo hoje constituída por cerca de 40 km de galerias subterrâneas. Estes sais,
como outros sais e minerais de precipitação, resultam da evaporação de água
salgada em ambientes marinhos quentes e relativamente pouco profundos,
que se formaram durante o início do regime tectónico distensivo, associado à
fracturação da Pangeia e posterior abertura do Oceano Atlântico. Assim, durante
o Triásico superior-Jurássico inferior, depositaram-se as sequências evaporíticas
de sal-gema (Halite), anidrite e gesso, com intercalações de argila e de material
Vulcano-sedimentar.
Posteriormente, a pressão exercida sobre as camadas de sal pelas rochas
carbonatadas que se depositaram a seguir, bem como as movimentações
tectónicas, levaram a uma lenta deslocação do sal em direção à superfície,
chegando a formar verdadeiros domos de sal no meio das rochas encaixantes.
A estes domos dá-se o nome de diápiro e é graças à existência de um desses
diápiros de sal por baixo da Cidade de Loulé, que esta mina se pode desenvolver.
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É uma área de grande importância, pois apresenta uma elevada variedade de
habitats aquáticos e terrestres.
A Ria abriga e alimenta organismos aquáticos, nomeadamente peixes sedentários
e migradores, e é o habitat privilegiado de moluscos e crustáceos, principalmente
como zona de reprodução e alimentação. Pode-se ainda encontrar espécies
como o camaleão (Chamaeleo chamaeleon), espécie ameaçada e cuja
distribuição em Portugal está confinada ao litoral do sotavento algarvio, pinhais
da orla costeira e ilhas-barreira, e o caimão comum ou galinha-sultana.
Em relação à avifauna, esta área é considerada de grande importância nacional
e internacional: a Ria Formosa é um importante albergue para as aves migradoras
oriundas do norte e centro da Europa, assim como local de nidificação de muitas
espécies de aves.
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VISITAS
A nível da flora, o destaque vai para a vegetação das dunas, composta por
plantas que se conseguem fixar nas areias em condições difíceis, como a
Ammophila arenaria (estorno) e a Otanthus maritimus (cordeirinhos da praia),
e do sapal, um dos ecossistemas mais produtivos do planeta, onde as plantas
são únicas pela sua capacidade de sobrevivência em meio salgado, e onde
podemos encontrar, por exemplo, “prados” de Spartina marítima.
Na área do Parque Natural da Ria Formosa situada no Concelho de Loulé, e com
o objetivo de dar a conhecer esta importante área protegida, foram criados dois
Trilhos da Natureza: o Trilho São Lourenço e o Trilho Quinta do Lago, que permite
ao visitante usufruir de todo o esplendor da paisagem e observar a enorme
diversidade biológica existente.
Cortesia:

As inscrições nas visitas devem ser efetuadas no secretariado, a partir das 14h30 do dia 23 de
novembro até às 18h00 do dia 24 de novembro.

22 | ENEG 2021_

_ENEG 2021 | 23

EXPOSIÇÃO
O ENEG 2021 contará com a exposição dos mais recentes equipamentos, produtos
e serviços relacionados com água e saneamento, e terá lugar no Centro de
Congressos do Algarve.
A exposição é aberta a todos os profissionais do setor.
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Informações comerciais para participação disponíveis em www.apda.pt
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ENCONTROS EMPRESARIAIS

PROGRAMA SOCIAL

| ENCONTROS PRÉ-PROGRAMADOS SOBRE AS NOVAS
TECNOLOGIAS DE MERCADO

Receção de Boas-Vindas

Paralelamente à exposição decorrerão ações de promoção técnica e comercial,
que se desenvolvem de acordo com um programa de contactos entre as entidades
expositoras e os participantes do ENEG 2021, tendo como objetivo proporcionar
momentos estruturados de partilha de informação, de forma a favorecer o
desenvolvimento de negócios e de relações de cooperação entre as partes, em
favor do reforço da internacionalização e do desenvolvimento do setor.
Para promover este tipo de iniciativa os expositores interessados deverão contactar a Organização

A Receção de Boas-Vindas terá lugar no dia 23 de novembro (3ª feira), às 18h30,
no Centro de Congressos do Algarve.
Patrocinador:

Jantar e Gala ENEG 2021
O Jantar e Gala ENEG 2021, com entrega dos prémios Tubos de Ouro e Pipe Contest,
terá lugar no dia 24 de novembro (4ª feira), às 20h00, no Tivoli Marina Vilamoura.

Prémios APDA - Tubos de Ouro 2021
A APDA atribuirá, durante o ENEG 2021 e pela décima vez, os Prémios APDA - Tubos
de Ouro, que envolvem as seguintes temáticas:
• Melhor projeto de adaptação às alterações climáticas
• Melhor comunicação do valor da água
• Melhor serviço ao cliente
• Melhor projeto de investigação e desenvolvimento
• Melhor ação de sustentabilidade
Destinatários: entidades gestoras e empresas do setor
Votação: por Júri selecionado pela APDA
As inscrições são efetuadas por candidatura dos interessados. Regulamento disponível em www.apda.pt

Pipe Contest - Portugal 2021

Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga
O Pipe Contest nacional é organizado pela APDA desde 2003 e, desde logo,
demonstrou ser um sucesso de popularidade entre equipas concorrentes e
participantes do Encontro. É uma iniciativa técnica, com forte componente lúdica,
motivada pela intenção de criar um espaço de convívio e união inter-empresas,
fomentando a competitividade saudável entre todos os concorrentes.
Nesta competição podem participar todas as entidades gestoras e empresas
do setor, bastando para tal a inscrição das equipas junto do Secretariado.
Regulamento disponível em www.apda.pt

Patrocinador:
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PROGRAMA RESUMO
SALA FÉNIX

Pipe Contest

Receção de
Boas-Vindas
Centro de Congressos
do Algarve

Jantar e Gala
Tivoli Marina Vilamoura

16h30 - 18H00

14h30 - 16H00

Centro de Congressos
do Algarve

9h30 - 11H00

Visitas Técnicas
e Culturais

14h30 - 18h00
18h30
20h00
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26 novembro (6ª)

11h30 - 13h00

24 novembro (4ª)

9h30 - 13H00

23 novembro (3ª)

23 novembro (3ª)

24 novembro (4ª)

25 novembro (5ª)

Sessão de Abertura

Perdas de água - Modelos
e metodologias para
resultados de excelência
(mesa redonda)

Dificuldades na gestão
da água e a emergência
climática: mudanças
necessárias
(debate)

Satisfação e experiência do
cliente (mesa redonda)

Dificuldades na gestão
da água e a emergência
climática: mudanças
necessárias
(debate) – continuação

O valor da água enquanto
serviço público essencial
(mesa redonda)

Gestão e valorização
das pessoas: desafios e
oportunidades
(mesa redonda)

PENSAARP 2030 - Onde
estamos e para onde
vamos? (mesa redonda)

Circularidade,
descarbonização e
sustentabilidade como
instrumentos para a criação
de valor (mesa redonda)

A máquina do tempo Visão do setor em 2050
(mesa redonda)

PENSAARP 2030 - Onde
estamos e para onde
vamos? (mesa redonda) continuação

Palestra proferida por Loïc
Fauchon
(10h00-12h00)

Sessão de Encerramento
(17h30)
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PROGRAMA RESUMO

Mitigação e Adaptação
às Alterações Climáticas
(tema 1)

Abastecimento de Água
(tema 6)

Abastecimento de Água
(tema 6)

Mitigação e Adaptação
às Alterações Climáticas
(tema 1)

Abastecimento de Água
(tema 6)

Abastecimento de Água
(tema 6)

Abastecimento de Água
(tema 6)

16h30 - 18H00
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25 novembro (5ª)
Satisfação e Experiência do
Cliente (tema 4)

9h30 - 11H00

Abastecimento de Água
(tema 6)

24 novembro (4ª)
Águas Residuais e Pluviais
(tema 7)

11h30 - 13h00

9h30 - 11H00

Mitigação e Adaptação
às Alterações Climáticas
(tema 1)

23 novembro (3ª)

Águas Residuais e Pluviais
(tema 7)

Gestão do Cliente na Ótica
Comercial (tema 10)

Economia Circular e Criação
de Valor (tema 2)

Águas Residuais e Pluviais
(tema 7)

Economia Circular e Criação
de Valor (tema 2)

Satisfação e Experiência do
Cliente (tema 4)

Águas Residuais e Pluviais
(tema 7)

14h30 - 16H00

25 novembro (5ª)

16h30 - 18H00

24 novembro (4ª)

14h30 - 16H00

23 novembro (3ª)

SALA PÉGASO 2

11h30 - 13h00

SALA PÉGASO 1

Gestão do Cliente na Ótica
Comercial (tema 10)

Economia Circular e Criação
de Valor (tema 2)
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PROGRAMA RESUMO

Gestão das Organizações
e do Capital Humano
(tema 11)

Gestão das Organizações
e do Capital Humano
(tema 11)

Economia, Legislação
e Regulação (tema 9)

Gestão de Ativos (tema 8)

16h30 - 18H00
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Gestão de Ativos (tema 8)

Gestão de Ativos (tema 8)

Economia, Legislação e
Regulação (tema 9)
Gestão das Organizações e
do Capital Humano (tema 11)

25 novembro (5ª)

9h30 - 11H00

Gestão das Organizações
e do Capital Humano
(tema 11)

24 novembro (4ª)
Inovação (tema 5)

Comunicação do Valor
da Água (tema 12)

11h30 - 13h00

9h30 - 11H00

Comunicação do Valor
da Água (tema 12)

23 novembro (3ª)

Inovação (tema 5)

Transição Digital e
Cibersegurança (tema 3)

Inovação (tema 5)

Transição Digital e
Cibersegurança (tema 3)

14h30 - 16H00

25 novembro (5ª)

16h30 - 18H00

24 novembro (4ª)

14h30 - 16H00

23 novembro (3ª)

SALA NEPTUNO 2

11h30 - 13h00

SALA NEPTUNO 1

Transição Digital e
Cibersegurança (tema 3)

Inovação (tema 5)

Transição Digital e
Cibersegurança (tema 3)

Comunicação do Valor
da Água (tema 12)
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PROGRAMA RESUMO

INFORMAÇÕES GERAIS

EXPOSIÇÃO
24 novembro (4ª)

25 novembro (5ª)

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

Encontros Empresariais

16h30 - 18H00

14h30 - 16H00

11h30 - 13h00

9h30 - 11H00

23 novembro (3ª)
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Inauguração da Exposição

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA)
Av. de Berlim, 15 - 1800-031 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 551 359 | geral@apda.pt | www.apda.pt

(12h00)
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FICHA DE INSCRIÇÃO - ENEG 2021
A inscrição poderá ser formalizada em www.apda.pt ou mediante o envio desta ficha, devidamente preenchida,
para a APDA.
Nome
Cargo
E-mail						

Telemóvel

Empresa/ Instituição
N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)		
Morada					
					

Código Postal

E-mail 						

Telefone		

Assinatura						

Data

INSCRIÇÃO

Até 30 de setembro de 2021

A partir de 1 de outubro de 2021

Individual

2a5
inscrições (3)

acima de 5
inscrições (3)

Individual

2a5
inscrições (3)

acima de 5
inscrições (3)

Membro da APDA (1)

€ 395

€ 379

€ 363

€ 505

€ 485

€ 465

Não Membro da APDA (1)

€ 455

€ 436

€ 417

€ 565

€ 542

€ 519

€ 40

-

-

€ 60

-

-

Estudante (2)
		

A inscrição inclui a participação nos programas técnico e social e acesso à exposição.
Os almoços (23, 24 e 25 novembro) e o Jantar e Gala estão incluídos no preço de inscrição.
O Jantar e Gala está sujeito a confirmação no secretariado do Encontro.
(2)
Deve apresentar comprovativo da sua situação. A inscrição não contempla a participação no programa social (almoços e
jantar não incluídos).
(3)
Os valores indicados são aplicados numa inscrição múltipla e simultânea.
(1)

Para Não Inscritos

Jantar e Gala

€ 50

PAGAMENTO
Numerário			
Cheque n.º		

endossado à APDA, sobre o banco

no valor de		
Transferência IBAN PT50 0036 0282 9910 0000 4255 3 (enviar comprovativo da transferência para a APDA)
Pretendo apresentar: Comunicação

N.º do tema a que se propõe

Título da comunicação

Caso o participante decida cancelar a sua inscrição perderá o direito a 25% do custo de inscrição, se o cancelamento for solicitado
até 20 dias antes da realização do evento. A partir desta data não serão aceites cancelamentos nem efetuados reembolsos.
Condições Excecionais de Reagendamento:
1. O ENEG 2021 poderá ser adiado para 2022 caso as autoridades governamentais ou de saúde pública proíbam deslocações ou
eventos com o número de participantes inscritos para o Encontro.
2. As inscrições pagas transitam para a nova data, não havendo lugar à restituição dos valores.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS

